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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO Nº 7314/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020

curso do período de emergência, a critério e nas condições
definidas pelo titular dos órgãos e entidades do Poder
Executivo, para servidores cujas atribuições, por sua natureza e
meios de produção, permitam a realização do trabalho remoto,
sem prejuízo ao serviço público.
§ 3º – O agente público em sobreaviso ou no exercício de
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao trabalho
presencial a qualquer momento e a critério do Poder Executivo.

Dispõe sobre o funcionamento dos Órgãos da
Administração Pública Municipal, no âmbito das
medidas temporárias de prevenção e controle
para enfrentamento do COVID-19, acrescenta os
§§ 1º e 2º ao art. 8º do Decreto nº 7312/2020 e dá
outras providências.

I – sobreaviso: os casos em que o servidor não exercerá as
suas atividades, que ficarão sobrestadas até convocação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica
do Município, bem assim tendo em vista o disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Portaria MS/GM nº 356,
de 11 de março de 2020, e:

II – teletrabalho: o regime de trabalho em que o servidor público
executa, em caráter contínuo, parte ou a totalidade de suas
atribuições fora das dependências físicas das unidades do
respectivo órgão ou entidade de lotação, por meio da utilização
de tecnologias de informação e comunicação.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII), pela Organização
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

§ 5º – A Secretaria de Governo deverá revisar e promover as
eventuais adaptações que se revelem necessárias à efetivação
do quanto disciplinado neste Decreto, especialmente no que se
refere à divulgação dos canais de atendimento dos órgãos
municipais que instituam a modalidade teletrabalho, de forma a
garantir o mais amplo acesso possível da população aos
serviços públicos, durante o período de combate a pandemia.

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a solicitação do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de Camaçari (SINDSEC), quanto à
análise, pelo Poder Executivo Municipal, acerca da viabilidade
de manutenção apenas nos serviços públicos essenciais, nos
termos do ofício nº 021/2020, datado de 17 de março de 2020;

§ 4º – Para os fins deste decreto, considera-se:

Art. 2º – Ficam suspensos os prazos administrativos do
Município a partir do dia 20 de março, por tempo indeterminado.
§ 1º – A suspensão a que se refere o caput aplica-se aos prazos
em curso no âmbito do contencioso administrativo, incluindo o
prazo concedido ao sujeito passivo para apresentação de
reclamação, defesa ou interposição de recursos.

Considerando, ainda, que as medidas voltadas à máxima
diminuição da circulação de pessoas são apontadas pelas
autoridades de saúde como as mais eficazes e necessárias ao
combate da pandemia, dada a sua natureza preventiva,

§ 2º – No período disposto no caput não serão realizadas
sessões de julgamento pelo Conselho Administrativo de
Recursos Tributários do Município.

DECRETA:

Art. 3º Ficam as Secretarias Municipais e demais órgãos da
Administração Direta e Indireta autorizados a remanejar suas
estruturas, equipamentos e pessoal para servirem de apoio aos
serviços direcionados ou afetados pelas medidas de
prevenção ao COVID-19.

Art. 1º No caso dos serviços considerados não essenciais,
ficam interrompidas as atividades presenciais dos órgãos
públicos municipais, no âmbito da Administração Direta e
Indireta, a partir do dia 20 de março, por tempo indeterminado,
período em que os agentes públicos prestadores desses
serviços ficarão em regime de teletrabalho ou de sobreaviso.
§ 1º – São considerados serviços essenciais os prestados pelas
Secretárias Municipais de Saúde e Assistência Social, dentre
outros prestados pelas demais Secretarias, os quais deverão
manter o funcionamento normal ou mesmo intensificar suas
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, pela
respectiva chefia imediata.
§ 2º – Para os demais serviços, não essenciais, deverá ser
instituído, sempre que possível, o regime de teletrabalho, no
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Art. 4º Ficam acrescidos ao artigo 8º do Decreto nº 7312/2020
os §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:
“§ 1º – Ficam excepcionados da regra do caput os
servidores das Secretarias Municipais de Saúde e de
Desenvolvimento Social e Cidadania, no âmbito das
quais eventual alteração da metodologia e escala de
trabalho dependerão de prévia análise pelo respectivo
Secretário Municipal, de forma a garantir a prestação
dos serviços públicos com a máxima eficiência no
combate a pandemia do COVID-19.
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

§ 2º – Os servidores que, eventualmente, encontrem
dificuldade de cumprir o quanto disciplinado neste
Decreto devem procurar sua chefia imediata, para que
as orientações e alternativas sejam passadas, de
forma a garantir a prestação dos serviços essenciais à
população.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM
20 DE MARÇO DE 2020.

SESAU

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA SAÚDE

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 2020

PORTARIA Nº. 010/2020
DE 18 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município, resolve:

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município:

RETIFICAR os termos da Portaria nº. 00001/2019 de 08 de
março de 2019, que concede a Função Gratificada para a
servidora MARIA CRISTINA VIRGENS NAZARE, cadastro nº.
7725. Onde se lê: a titulo de vantagem pessoal, a Incorporação
da Verba Gratificada de Diretora de Unidade Escolar, símbolo
FCE II-B, publicado no Diário Oficial nº. 1130, página 1, de 19 de
março de 2019, leia-se: a titulo de vantagem pessoal, a
Estabilidade Econômica correspondente a Verba Gratificada de
Diretora de Unidade Escolar, símbolo FCE II-B.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial
da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 17 DE MARÇO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município, resolve:

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando os Decretos Municipais nº 7311/2020 e nº
7312/2020 de 16 de março de 2020, que versam sobre ações do
município de Camaçari para o enfrentamento ao novo
coronavírus (COVID-19);
Considerando o art. 9º do Decreto Municipal nº 7312/2020 de 16
de março de 2020;
Considerando a Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de
2020, do Ministério da Economia, que altera a Instrução
Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas
de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º - O art. 8º do Decreto Municipal nº 7312/2020 de 16 de
março de 2020, não se aplica aos servidores lotados nesta
secretaria.

RETIFICAR os termos da Portaria nº. 4976/2018 de 01 de
outubro de 2018, que concede a Função Gratificada para a
servidora ROSANGELA FRANCO VELOSO DO CARMO,
cadastro nº. 7607. Onde se lê: a titulo de vantagem pessoal, a
Incorporação da Verba Gratificada de Diretora de Unidade
Escolar, símbolo FCE III-B, publicado no Diário Oficial nº. 1132,
página 2, de 21 de março de 2019, leia-se: a titulo de vantagem
pessoal, a Estabilidade Econômica correspondente a Verba
Gratificada de Diretora de Unidade Escolar, símbolo FCE III-B.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 18 DE MARÇO DE 2020.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Art. 2º - Os servidores que trata o artigo anterior, serão
convocados para desenvolverem atividades de apoio ao
enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19).
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2020
Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº. 011/2020
DE 18 DE MARÇO DE 2020
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII), pela Organização
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
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da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando os Decretos Municipais nº 7311/2020 e nº
7312/2020 de 16 de março de 2020, que versam sobre ações do
município de Camaçari para o enfrentamento ao novo
coronavírus (COVID-19);Considerando o atual cenário
epidemiológico nacional, elevação do número de casos; e
Considerando as recomendações da Organização Mundial da
Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia (Sesab).
Orienta-se que os serviços de saúde do município de
Camaçari-ba, adotem os seguintes cuidados para
minimizar o risco da disseminação do vírus:
1 - DAS MEDIDAS PADRÃO DE CONTROLE:

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando os Decretos Municipais nº 7311/2020 e nº
7312/2020 de 16 de março de 2020, que versam sobre ações do
município de Camaçari para o enfrentamento ao novo
coronavírus (COVID-19); e
Considerando o art. 9º do Decreto Municipal nº 7312/2020 de 16
de março de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender as concessões de férias e licença prêmio,
por tempo indeterminado, aos servidores lotados nesta
secretaria.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura.
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2020
Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020
DE 18 DE MARÇO DE 2020
DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES PARA
PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES
PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) A
SEREM ADOTADAS NOS SERVIÇOS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARIBAHIA.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII), pela Organização
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
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As medidas devem ser implementadas durante todo o processo
de cuidado dos pacientes (antes da chegada do paciente ao
serviço de saúde, na chegada do paciente, no acolhimento, na
triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência
prestada).
São medidas padrão de controle:
● Realizar a higiene adequada das mãos com água e sabão,
conforme orientação da ANVISA;
● Manter a ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de
condicionadores de ar ao estritamente necessário;
● Utilização de álcool gel a 70%;
● Utilização de EPI, conforme rotina de atendimento e
necessidade do serviço;
● Limpeza adequada de equipamentos e dependências;
● Gerenciamento de resíduos adequado; e
● Fixação de cartazes com orientação das medidas de
prevenção.
2 - DAS MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA
CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ELETIVOS E DEMAIS
ATENDIMENTOS:
Deverão ser suspensos os agendamentos de consultas na
Atenção Básica por um período de 30 dias a partir desta
publicação com possibilidade de prorrogação a depender do
cenário epidemiológico. Cabe ressaltar que deverão ser
mantidos os atendimentos das gestantes, pacientes em
tratamento para tuberculose e hanseníase e planejamento
familiar que deve manter seu acompanhamento regular nas
unidades conforme protocolos de seguimento. As consultas
(atendimento e agendamento), com especialidades de média
complexidade estão mantidas, priorizando o atendimento de
pacientes com quadro gripal, conforme orientação da equipe de
acolhimento.
As Unidades de Saúde da rede básica e de média complexidade
devem compor equipes de saúde para a realização de
acolhimento à população e triagem de possíveis pacientes
sintomáticos, durante todo período de funcionamento das
unidades. Todos os pacientes que procurarem a unidade para
qualquer serviço devem passar pela avaliação dessa equipe.
Diante da identificação de sintomáticos, deverá ser ofertado
imediatamente máscara cirúrgica e garantida avaliação médica.
O atendimento na Atenção Básica ocorrerá a partir da demanda
espontânea precedida da avaliação pela equipe de
acolhimento, com atendimento à população das pequenas
urgências, inclusive com queixas respiratórias.
A oferta de vacinas, triagem pré-natal e triagem neonatal devem
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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ser mantidas considerando o impacto à saúde da população na
perda de oportunidades na realização desses procedimentos.
A dispensação de medicamentos para tratamento de condições
crônicas de saúde (uso contínuo), deve ser o suficiente por 60
dias
As prescrições para tratamento de condições crônicas de
saúde (uso contínuo), passarão a ter validade de 240 dias,
durante o período de 30 dias a partir da data de publicação
deste documento com possibilidade de prorrogação a depender
do cenário epidemiológico.
Os pacientes em uso de medicação controlada (psicotrópicos)
com sua condição de saúde estável, deverão ter suas receitas
renovadas pelo seu médico assistente no atendimento
avançado, sendo liberados em seguida e desta forma
diminuindo seu período de permanência nos serviços.
3 - ATENDIMENTO POR HORA MARCADA
O agendamento do acompanhamento de gestantes e pacientes
em tratamento para tuberculose e hanseníase deve ocorrer por
hora marcada, com agendamento preferencialmente para o
final do turno, diminuindo a possibilidade de contato com
sintomáticos.
4 - ATIVIDADES DE GRUPOS TERAPÊUTICOS E
EDUCATIVOS
As atividades em grupo deverão ser suspensas por um período
de 30 dias a partir da data de publicação deste documento com
possibilidade de prorrogação a depender do cenário
epidemiológico. No turno de reunião de equipe, deverá ser
ofertado atendimento à demanda espontânea. O
acompanhamento do peso do bolsa família, será
reprogramado, no período compreendido desta vigência, sem
prejuízos aos beneficiários.
5 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
O atendimento odontológico eletivo deverá ser suspenso por
um período de 15 dias a partir da data de publicação deste
documento com possibilidade de prorrogação a depender do
cenário epidemiológico. As situações de urgência que serão
identificadas no atendimento avançado recepcionado pela
equipe de acolhimento deverão ser atendidas, atentando para o
uso do EPI adequado.
O Covid-19 propaga-se via gotículas respiratórias, contato
direto com secreções infectadas e aerossóis em alguns
procedimentos terapêuticos que os produzem (por exemplo as
intubações orotraqueais aspiração traqueal, VNI, RCP), bem
como nas consultas com procedimentos odontológicos. Por
isso, os seguintes cuidados são recomendados aos
profissionais de Odontologia:
- Usar a máscara N95 ou, em caso de continuar usando a
máscara cirúrgica, trocá-la a cada duas horas para evitar a
perda de eficácia;
- Reforçar o uso de jaleco, luvas e óculo de proteção
(recomenda-se desinfetar e higienizá-lo a cada procedimento);
- Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de tratar os
pacientes com água e sabão;
- Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas
as superfícies e ambiente de trabalho;
- Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e
moldes, assegurando a sua efetiva desinfecção;
- Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de
esterilização e desinfecção;
- Evitar os cumprimentos com beijos ou aperto de mão na
consulta.
- Procurar manter todas as superfícies do consultório
permanentemente limpas e desinfetadas devido ao fato que o
vírus pode ser transportado pelos aerossóis e consegue
sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias.
6 - TRIAGEM/ACOLHIMENTO
Todas as unidades de saúde de atenção básica e média e alta
complexidade devem instituir a triagem/acolhimento dos
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pacientes em demanda espontânea com a realização de
aferição de sinais vitais e anamnese para a investigação de
casos suspeitos. Em caso de pacientes que apresentem quadro
de síndrome gripal, oferecer máscara ao paciente, colocá-lo em
local apropriado, mantendo 01 metro de distância e priorizar o
atendimento médico para as devidas orientações e
encaminhamentos. Para tanto, as unidades devem definir um
espaço para o referido isolamento. Os pacientes com outros
tipos de demandas não suspeitas de COVID-19, proceder a
triagem de acordo com o risco apresentado. Vale ressaltar que
estamos diante de uma iminente emergência epidemiológica e
que todos os profissionais de saúde, deverão estar envolvidos
neste acolhimento, respeitando o revezamento entre essa ação
e a realização de consultas/atendimentos do dia previstos no
item 2 deste documento.
7 - REGULAÇÃO
O atendimento de regulação deve ser realizado a partir da
coleta de dados através da fotografia das solicitações dos
exames pelo regulador na unidade. Seguida do agendamento
interno dos exames e procedimentos. Os pacientes deverão ser
orientados a retornar no turno oposto para receber seu (s)
comprovante (s) de agendamento e terem suas (s) requisições
(ões) carimbadas indicando que tiveram sua demanda
atendida.
8 - CONSULTA DOMICILIAR
A consulta domiciliar sem critério deverá ser adiada por um
período de 30 dias a partir da data de publicação deste
documento com possibilidade de prorrogação a depender do
cenário epidemiológico. Deverá ser mantida à consulta
domiciliar, apenas para os pacientes que possuam a condição
de acamado, ou para aqueles que possuam uma condição de
saúde que demande avaliação médica que não possa ser
postergada.
9 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
INDICADOS PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA
DIRETA (médicos, enfermeiros, dentistas, técnico de
enfermagem, asb, etc):
● Óculos de proteção;
● Máscara cirúrgica;
● Gorro;
● Avental;
● Luvas de procedimento (de acordo com a necessidade do
procedimento) e
● Máscaras N95, FFP2, ou equivalente.
9.1 - Óculos de proteção ou protetor facial
Indicação: Os óculos de proteção, devem ser utilizados
quando houver risco de exposição do profissional a respingos
de sangue, secreções corporais e excreções.
Cuidados no manuseio: Devem ser de uso exclusivo para
cada profissional responsável pela assistência sendo
necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se para a
desinfecção o uso de hipoclorito de sódio 1% ou 2,5% diluído ou
outro desinfetante recomendado pelo fabricante do
equipamento de proteção.
9.2 - Máscara cirúrgica
Indicação: A maś cara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a
contaminaçao
̃ da boca e nariz do profissional por gotić ulas
respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1
metro do paciente com quadro de sin
́ drome gripal. Pacientes
com quadro gripal tambem
́ devem ser orientados a utilizar a
maś cara a fim de evitar a transmissao
̃ para outras pessoas.
Cuidados no manuseio: A maś cara de proteçao
̃ respiratória
deverá estar apropriadamente ajustada à face. Para o uso
correto de máscaras deve-se seguir as seguintes
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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recomendações:
1. Colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o
nariz e amarrar com segurança, para minimizar os espaços
entre a face e a máscara;
2. Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;
3. Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja,
não tocar na frente, mas remover soltando as amarras, sempre
por trás);
4.Após a remoção, ou sempre que tocar inadvertidamente na
máscara usada, higienizar as mãos usando preparação
alcoólica ou água e sabonete líquido (ou espuma);
5. Descartar imediatamente a máscara após a remoção, não
sendo permitido utilizar máscaras descartáveis; e
6. Caso a máscara fique úmida, substituir por uma nova, limpa e
seca.
Máscaras de tecido (por exemplo, algodão ou gaze) não são
recomendadas sob qualquer circunstância.
Atenção! Usar máscaras quando NÃO indicado pode gerar
custos desnecessários e criar uma falsa sensação de
segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como
práticas de higiene das mãos.
9.3- MÁSCARAS N95, FFP2 OU EQUIVALENTE
Indicação: Os profissionais de saúde deverão utilizar
máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar
procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo,
procedimentos odontológicos, atendimento de pacientes
portadores tuberculose e ou hanseníase.
Cuidados no manuseio: A máscara deverá estar
apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser
compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação
e armazenamento deve seguir as recomendações do
fabricante.
ORIENTAÇÕES PARA USO:
Esta máscara possui 95% de eficiência de filtração de
partículas maiores que 0,3µm e seu uso é indicado visando a
proteção contra doenças por transmissão aérea (ex.
tuberculose, varicela, sarampo e SARG);
È importante, lembrar de colocar a máscara antes de entrar em
contato com o paciente e só retirá-la após o término do
atendimento do mesmo.
A máscara N95 é considerada semi-descartável por permitir o
seu uso por mais de uma ocasião, mas deve ser
individualizada;
Pode ser guardada, para um próximo uso, em locais definidos
pelo seu serviço/setor, para a guarda, acondicione a sua
máscara em um envelope de papel. Identifique a sua máscara
com o seu nome e data e a proteja mantendo a sua forma. A
máscara não deve ser dobrada ou amassada, pois isso irá
comprometer a filtração da mesma
O profissional deve continuamente avaliar a adequada
adaptação da sua máscara à face, a elasticidade de suas alças
de fixação à cabeça bem como à integridade da sua estrutura.
9.4 - Gorro
Indicação: O gorro deve ser impermeável e utilizado durante
procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos
corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a
contaminação do cabelo do profissional.
Cuidados no manuseio: O gorro sujo deve ser removido e
descartado após a realização do procedimento e antes de sair
da área de assistência. Após a remoção do gorro deve-se
imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a
transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e
ambiente.
9.5 - Luva de procedimento não cirúrgicos
Indicação: As luvas de procedimentos devem ser utilizadas
quando houver risco de contato das mãos do profissional com
sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas,
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pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de
forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo
Coronavírus para o trabalhador de saúde, assim como de
paciente para paciente por meio das mãos do profissional.
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir
técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de
procedimento cirúrgico).
Cuidados no manuseio:
Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro
paciente;
Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar
de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando
esta estiver danificada;
Nunca toque superfícies e materiais (tais como telefones,
maçanetas, portas) quando estiver com luvas;
Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas
não devem ser reutilizadas);
O uso de luvas não substitui a higiene das mãos;
Proceder a higiene das mãos imediatamente após a retirada
das luvas;
Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a
contaminação das mãos.
9.6 - Avental
Indicação: O avental deve ser impermeável e utilizado durante
procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos
corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional.
Cuidados no manuseio: O avental sujo deve ser removido e
descartado após a realização do procedimento e antes de sair
do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a
remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene
das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o
profissional, pacientes e ambiente.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
INDICADOS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO (recepção,
vigilantes, manutenção, atendente de farmácia):
● Máscara cirúrgica
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
I N D I C A D O S PA R A P R O F I S S I O N A I S D E A P O I O
(profissionais de limpeza ):
● Máscara cirúrgica;
● Gorro;
● Avental; e
● Luvas de borracha.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
INDICADOS PARA PROFISSIONAIS DE APOIO (motorista
de ambulância):
● Máscara cirúrgica;
●Avental (se necessário, de acordo com o procedimento);
● Luvas de procedimento; e
● Óculos de proteção (se necessário, de acordo com o
procedimento).
10 - HIGIENE DE EQUIPAMENTOS E DEPENDÊNCIAS DE
UNIDADES DE SAÚDE
Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e
estetoscópio, promover a higienização dos mesmos com álcool
70% ou outro desinfetante indicado para este fim
imediatamente após o uso.
Limpeza em banheiros e superfícies de uso comum (piso,
mobiliários, pias, leito, bancadas, suporte de soro, paredes):
preconiza-se o uso de detergente neutro e após secagem das
superfícies, realizar a desinfecção utilizando álcool 70% ou
hipoclorito de sódio 1% ou 2,5% de acordo com diluição.
Para (mesas, maçanetas, teclados, mouse e outros):
preconiza-se o uso de detergente neutro e após secagem das
superfícies, realizar a desinfecção utilizando álcool 70%.
11 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
(2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1,
conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de
2018.
Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco
leitoso e substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade
ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados pelo
símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco,
desenho e contornos pretos.
Os sacos devem estar contidos em recipientes de material
lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e
tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem
contato manual, com cantos arredondados. Estes resíduos
devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente
adequada.
12 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS
Os Agente Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de
Combate às Endemias (ACE), deverão apoiar as equipes de
saúde na divulgação das novas medidas, a partir da data de
publicação deste documento. Atentando para medidas de
higiene e biossegurança, como a lavagem adequada das mãos
com água e sabão, evitar aproximação menor que 1m dos
pacientes sintomáticos respiratórios e o uso de EPI (máscara
cirúrgica e álcool gel à 70%).
Após o período de orientação à comunidade. Os ACS que
possuem fichas de cadastro domiciliar e individual podem
permanecer em domicílio realizando digitação das fichas
através dos tablets, sendo monitorado o cadastramento pela
equipe de gestão dos Distritos Sanitários de Saúde, DAB e
Diplan. No caso dos ACS que ainda precisam realizar o
cadastro em domicílio, atualização de informações para o
cadastro ou qualquer demanda urgente de saúde da
população,
devem fazê-lo, caso o morador esteja
sintomáticos, fazer uso de EPI (máscara cirúrgica e álcool gel à
70%).
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 18 DE MARÇO DE 2020
ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário Municipal da Saúde

ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28. . Acesso em:
17/03/2020
SESAB , 2020. NOTA TÉCNICA Nº 16/03/2020 SESAB.
Disponível em:
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/.
Acesso em: 17/03/2020.

SEDUC

Sexta-feira
20 de Março de 2020 - Ano XVII
Nº 1376 - Pagina. 06 de 16

PORTARIA Nº 03/2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que
lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei
Orgânica do Município e considerando o disposto no art. 67, da
Lei nº 8666/1993:
RESOLVE
Art. 1º – Fica designado o servidor EDMILSON SANTOS DO
CARMO, cadastro nº 82070-3, para responder pelo
expediente de Fiscal de Contrato, referente ao Contrato nº
0241/2019, celebrado entre a Prefeitura de Camaçari e a
empresa Space Informática e Móveis para Escritório Ltda.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 12 DE MARÇO DE 2020.

REFERÊNCIAS:

Acesso em: 17/03/2020.
APCD-Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, 2020.
Covid-19 – Recomendação de prevenção para CirurgiõesDentistas. Disponível em:
http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1532/emfoco/04-03-2020/covid-19-recomendacao-de-prevencaopara-cirurgioes-dentistas

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

SEDUR

APCD-Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, 2020.
Covid-19 – Recomendação de prevenção para CirurgiõesDentistas. Disponível em:
http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1532/emfoco/04-03-2020/covid-19-recomendacao-de-prevencaopara-cirurgioes-dentistas.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº. 037/ 2020
DE 12 DE MARÇO DE 2020

. Acesso em: 17/03/2020.
ANVISA , 2020. NOTA TÉCNICA Nº 04/2020
GVIMS/GGTES/ANVISA. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%
C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/
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O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no exercício
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 27 de
julho de 2018 e pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n°
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4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n°
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº
4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
000116.22.09.151.2020, de 20 de janeiro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, válida pelo
prazo de 01(um) ano, à empresa ALS DESINSETIZADORA E
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP, inscrita na CNPJ sob n°
08.593.263/0001-63, para promover a retirada da vegetação
hidrófila (junco) existente no corpo hídrico próximo a Estrada
do Pastor, em Itacimirim, contemplando uma faixa de 30 metros
de largura por 50 metros de comprimento paralela a estrada,
tendo como pontos de referências as coordenadas UTM
(SIRGAS2000): 604.214 E e 8.606.321 S, 604.218 E e
8.606.312 S, 604.203 E e 8.606.311 S e 604.179 E e 8.606.315
S, situado na Zona de Expansão Controlada – ZEC 2 da
Macrozona MG-ZU.4 - Itacimirim, conforme Lei Municipal nº
866, de 11 de janeiro de 2008 e na Zona B do zoneamento
previsto na Resolução CEPRAM nº 387, de 27 de Fevereiro de
1991, e Resolução CEPRAM Nº 388, de 12 de Março de 1991,
(Área de Proteção Ambiental - APA Lagoas de Guarajuba),
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes
condicionantes: I. realizar a remoção da vegetação hidrófila do
gênero Eleocharis, conhecida vulgarmente por Junco, com
equipe técnica capacitada, portando cópia desta Portaria; II.
somente poderá ser feita a retirada da vegetação hidrófila, na
área indicada nas coordenadas acima, de forma manual,
conduzindo o manejo de tal forma a evitar a retirada de
sedimentos da margem ou do leito da lagoa, bem como evitar
retirar ou derivar água da lagoa; III. não retirar a vegetação do
platô que mantem a estabilidade da estrada; IV. obedecer as
orientações estabelecidas no Termo de Referência para
Manejo das Lagoas da Zona Costeira do Município de
Camaçari, elaborado pelos membros gestores da APA Lagoas
de Guarajuba, APA do Rio Capivara, APA Joanes-Ipitanga e 5ª
Promotoria de Justiça e Meio ambiente de Camaçari, do
Ministério Público Estadual da Bahia; V. é vedado o serviço de
terraplanagem, dragagem e escavação do sedimento do fundo
em qualquer parte da Lagoa e nas Áreas Legalmente
protegidas, como APP, Reserva Legal e Áreas de
Recomposição Florestal; VI. não dispor o material vegetal sobre
qualquer vegetação nativa; VII. obter anuência, para
recebimento e tratamento do material vegetal removido, de
empresa de limpeza urbana e/ou tratamento de resíduos
credenciada no município, apresentando, com antecedência
mínima de 5 dias do início das atividades, contrato de
recebimento e tratamento do material, com a empresa; VIII. dar
ciência à CLA/SEDUR, com antecedência mínima de 10 dias,
da data de início dos trabalhos de supressão de vegetação; IX.
executar e comprovar o cumprimento das medidas de controle
ambiental; X. manter equipe técnica capacitada em
afugentamento e resgate de fauna durante as atividades de
remoção da vegetação hidrófila e demais documentos para
esse fim; XI. não poderá ser retirada a vegetação no período
chuvoso, visto que algumas espécies da fauna estão em
período reprodutivo; XIII. utilizar equipamentos de proteção
individual EPI de acordo com a norma de segurança NR 06; XIV.
enviar o Plano de Manejo para análise pela Promotoria de
Justiça Ambiental de Camaçari; XVI. após o término das
atividades de remoção da vegetação hidrófila deverá ser
encaminhado a SEDUR/CLA, no prazo de 30 (trinta) dias,
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo
registro fotográficos; XVII. comunicar qualquer eventualidade
relativa às obras e ao bota fora aos seguintes órgãos: Instituto
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Defesa Civil Municipal /
SESP, Coordenadoria de Licenciamento Ambiental / SEDUR;
Promotoria de Meio Ambiente de Camaçari – MPE/BA e outros
órgãos pertinentes.
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Art. 2.º Esta Autorização refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, cabendo ao interessado
obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no
âmbito federal, estadual ou municipal, quando couber, para que
a mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Autorização, bem como cópias
dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio
Ambiente – SISMUMA.
Art. 4°. É considerada infração ambiental passível de multa da
mesma se descumprir os prazos para o atendimento de
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e
suas alterações.
Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 12 DE
MARÇO DE 2020.
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE
À APROVAÇÃO DO PROJETO RBANÍSTICO
DENOMINADO RESIDENCIAL HORTOVILLE, NA
FORMA ABAIXO:
Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação
do Condomínio Urbanístico RESIDENCIAL HORTOVILLE
que entre si fazem, de um lado, de um lado o MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.109.763/0001-80,
com sede na Avenida Francisco Drumond, Centro
Administrativo, Camaçari-BA, neste ato representado
pelo Sr. Prefeito Municipal, ANTÔNIO ELINALDO
ARAUJO DA SILVA, autorizado pelo art. 94, inciso XXI da
Lei Orgânica Municipal e pela Secretária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o Sr. GENIVAL
SEIXAS GRAÇA, autorizado pelo inciso I, art. 100., da lei
Orgânica Municipal Revisada, doravante denominado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e, do outro lado,
WELIGTON BORGES NEIVA, Brasileiro, Divorciado,
Empresário, inscrito no Registro Geral sob nº 4761276-29
SSP-Ba, Cadastro de Pessoa Física nº. 803.740.425-00;
SOMA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sociedade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob nº 17.121.042/0001-83, com sede na
rua Belo Horizonte, nº 90, Sala 104, Centro empresarial
Ipitanga, Centro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-000,
neste ato representada pelo seu sócio gerente, o Sr.
Sólon Nelson de Andrade Lucas, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, inscrito no Registro Geral sob nº 354.854
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SSP-Ba, Cadastro de Pessoa Física n º .018.006.985 - 34
, MLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EPP, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 17.121.107/0001-90, com sede na rua Belo Horizonte
nº 90, Centro empresarial Ipitanga, loja 02, Lauro de
Freitas, BA, CEP 42.700.000, neste ato representada pela
sua sócia administradora, Sr.ª Maria José Lessa Paixão,
brasileira, viúva, advogada, regularmente inscrita na
OAB/BA sob nº 9298 e inscrita no Cadastro de Pessoa
Física nº. 167.408.825-68 e José Candido Costa Garcia
Landeiro, brasileiro, empresário, inscrito no Registro
Geral sob nº 1433758 SSP-Ba, Cadastro de Pessoa Física
nº. 167.408.825-68, doravante denominados
PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o
Município estabelece normas para implantação do
Condomínio Urbanístico doravante denominado,
RESIDENCIAL HORTOVILLE, tendo em vista o
constante processo administrativo n
º03491.22.09.324.2017de 15.12.2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 53.615,09 m² (cinquenta e três
mil seiscentos e quinze metros e nove decímetros
quadrados): destinada ao empreendimento denominado
RESIDENCIAL HORTOVILLE, situado numa área
denominada Granja Riacho Amarelo, Rua Princesa
Isabel, s/nº Parque da Aldeia, Distrito de Abrantes,
Camaçari-BA.
II – Características e documentação da área: a área
caracteriza-se como terreno próprio, corresponde a uma
poligonal de. 53.615,09 m² (cinquenta e três mil
seiscentos e quinze metros e nove decímetros
quadrados): formada pela junção de três áreas sendo a
primeira conforme descrição abaixo:
AREA 01-A - com área de 25.589,76m², Lote de terreno
próprio de nº 01-A imóvel denominado GRANJA RIACHO
AMARELO, neste distrito de Vila de Abrantes, Inscrita no
Cadastro Imobiliário Municipal sob nº 110.474,com a
seguintes confrontações; 96,00m de frente para a estrada
vicinal para Vila de Abrantes, 0,00 de fundo cujo vértice
confina-se com o lote 09, 376,00m do lado esquerdo
limitando-se com a servidão de passagem existente, que
dá acesso aos lotes desmembrados da maior porção e
alienados a terceiros, 524,12m do lado direito, em seis
segmentos, sendo o primeiro mede 54,12m, e o segundo
93,00m, o terceiro 209,00m, o quarto 78,00m, o quinto
47,00m, o sexto 43,00m, Cuja Escritura registrada sob nº
R.03 da Matricula 23.222, em data de 09 de novembro de
2006, no cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis e
Hipotecas desta Comarca de Camaçari, BA.
AREA 01-B - com área de 22.401,50m², Lote de terreno
próprio de nº 01-B imóvel denominado GRANJA RIACHO
AMARELO, neste distrito de Vila de Abrantes, Inscrita no
Cadastro Imobiliário Municipal sob nº 108.254,de formato
irregular com a seguintes confrontações; 170,00m em três
segmentos, o primeiro com 60,00m, o segundo com
53,00m, ambos limitando-se com o lote nº 10 e o terceiro
com 57,00m limitando-se com a estrada vicinal para Vila
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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de Abrantes, ao fundo mede 162,00m em três segmentos
quebrados, o primeiro com 78,00m, o segundo com
47,00m, terceiro com 37,00m todos limitando-se com o
lote 01-A, 235,00m do lado direito limitando-se com a área
remanescente do lote 01-C e 281,00m em três segmentos
quebrados, o primeiro mede 156,00m o segundo mede
78,00m e o terceiro 47,00m todos
limitando-se com o lote 01-A , Cuja Escritura registrada
sob nº R.09 da Matricula 23.221, em data de 11 de
setembro de 2006, no cartório do 1º Oficio de Registro de
Imóveis e Hipotecas desta Comarca de Camaçari, BA.
TERCEIRA AREA - com área de 5.624,25m², Lote de
terreno próprio desmembrada de uma área de terras
denominado GRANJA RIACHO AMARELO, área
desmembrada da antiga fazenda Grama, neste distrito de
Vila de Abrantes, Inscrita no Cadastro Imobiliário
Municipal sob nº 064.530, com a seguintes confrontações;
171,70m de frente limitando-se com Lícia Guimarães
Gomes dos Santos, 135,00m de fundo confinando-se com
terrenos de Gilberto da Fonseca, por 17,00m de frente a
fundo do lado direito com aforadores e 61,50m do lado
oposto que dá para terrenos aforadores. Cuja Escritura
registrada sob nº R.03 da Matricula 7433, em data de 20
de 5bril de 2009, no cartório do 1º Oficio de Registro de
Imóveis e Hipotecas desta Comarca de Camaçari, BA.
III – Características gerais do projeto: trata-se de um
Condomínio Urbanístico, sujeito ao regime instituído nos
termos da Lei Complementar Municipal nº 913 de 03 de
setembro de 2008 e Lei Federal nº. 6.766, de 19 de
Dezembro de 1979, com alterações posteriores, com 92
(noventa e dois) unidades residenciais ou Frações Ideais
Privativas (FIPS), distribuídas segundo planta arquivada
na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano – SEDUR.
IV – Distribuição das áreas: a área total do
empreendimento é de 53.615,09 m² (cinquenta e três mil
seiscentos e quinze metros e nove decímetros
quadrados): assim distribuída:
a) Área de Preservação permanente com 5.867,09m²
(cinco mil e oitocentos e sessenta e sete metros e nove
decímetros quadrado) equivalentes a 10,94% (dez virgula
noventa e quatro por cento) da área total do
empreendimento.
b) Área Liquida do terreno sem APP com 47.747,91m²
(quarenta e sete mil setecentos e quarenta e sete metros
virgula noventa e uns decímetros quadrados),
equivalentes a 89,06% (oitenta e nove virgula seis por
cento metro quadrado);
c) Área Total de doação com 7.607,55 m² (sete mil
seiscentos e sete metros cinquenta e cinco decímetros
quadrado) que é composta das áreas de doação E1, E2,
E3, E4 e E5, equivalente a 14,19% (quatorze virgula
dezenove por cento);
d) Área de doação externa 13.474,64m² (treze mil
quatrocentos e sete e quatro virgula sessenta e quatro)
equivalentes a 25,13% (vinte e cinco virgula treze por
cento) da área total do empreendimento;
e) Área comercializável de cunho habitacional,
com40.140,36m² (quarenta mil cento e quarenta metros e
trinta e seis decímetros quadrados), equivalentes à
74,87% (setenta e quatro vírgulas oitenta e sete por cento)
da área total do empreendimento distribuída em 92
(noventa e dois) Frações ideais, conforme relação a
seguir:
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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a) Área reservada para implantação do clube com
1.888,00m² (mil oitocentos e oitentas e oito metros
quadrados);
b) Áreas verde de uso comum com 8.057,80m² (oito mil e
cinquenta e sete metros e oitenta decímetros quadrados)
equivalente a 20,07% (vinte virgula zero sete por cento)
da área liquida da área comercializável do
empreendimento.
c) Área de sistema viário, compreendendo as vias
internas e passeios com 5.086,76 m² (cinco mil e oitenta e
seis metros e setenta e seis decímetros quadrados)

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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equivalentes à 9,49% (nove vírgulas quarenta e nove por
cento) da área total do empreendimento;
CLÁUSULA TERCEIRA – SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado exclusivamente
pelas Proprietárias, na qualidade de loteadora, conforme
projeto aprovado e possui os seguintes parâmetros
básicos: pistas com largura mínima de 7,00m (sete
metros), passeio de 2,50m (dois metros e cinquenta)
sendo 1,50m de pavimento e 1,00m de grama, nos dois
lados da rua e meios-fios. Todo o sistema será provido de
sinalizações horizontal e vertical, conforme projeto
aprovado.
Todas as obras previstas neste instrumento estão
condicionadas à aprovação definitiva do condomínio e
seu registro no competente Cartório de Registro de
Imóveis.
C L Á U S U L A Q U A R TA – PA R Â M E T R O S D E
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nas Frações
Ideais Privativas deste Condomínio são os previstos na
legislação vigente, para os usos indicados.
CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração
das unidades e das áreas públicas comuns sem prévia e
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO,
observada a sua obediência aos parâmetros
estabelecidos, bem como as seguintes proibições:
a. Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer
FIP;
b. Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo;
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as
unidades cuja via de acesso aos FIPS, possua
infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob
qualquer hipótese.
CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado,
exclusivamente pelas PROPRIETÁRIAS, com
pavimentação de bloquet de concreto ou paralelepípedo,
disposto sobre base de arenoso compactada;
II – Passeios: os passeios serão executados pelas
PROPRIETÁRIAS, conforme projeto aprovado pela
prefeitura, com observância à execução de rampas para
acessibilidade de PDC, conforme NBR 9050/2004;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por
rede de energia elétrica e de iluminação pública,
executadas pelas PROPRIETÁRIAS, conforme projeto
devidamente aprovado na COELBA;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de
abastecimento de água potável será realizado pelas
PROPRIETÁRIAS e contará com rede de distribuição
interna ao loteamento. O projeto será elaborado de
acordo com normas e diretrizes técnicas da EMBASA.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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V – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno
de esgotamento sanitário do loteamento será executado
pelas PROPRIETÁRIAS, composto de Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE e será interligado à rede da
EMBASA ou lançado em curso d'água, conforme projeto
específico, devidamente aprovado por essa
concessionária e pelo órgão ambiental competente;
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelas
PROPRIETÁRIAS, conforme projeto aprovado e
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano –
SEDUR.
VII - Paisagismo: As áreas verdes e taludes do
loteamento serão plantadas com grama natural,
conforme projeto paisagístico apresentado e aprovado
na SEDUR. Serão plantadas mudas de árvores de
espécies nativas ou adaptadas, na proporção mínima de
01 (uma) árvore para cada 100,00m2 do total das áreas
verdes, conforme projeto paisagístico específico,
aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas serão
toleradas, apenas quando adaptadas ao ecossistema
local. Os taludes serão revestidos com grama natural ou
outra variedade de vegetação rasteira, adequada ao tipo
de solo, ventilação e ao clima local.
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 meses,
prorrogável por mais 01 (um) ano, a contar da expedição
da competente licença para implantação do
empreendimento pelo Município, sob pena de, não o
fazendo, ser o empreendimento considerado
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – As PROPRIETÁRIAS, por si, seus representantes,
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) Executar todas a obras relacionadas, de acordo com
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade,
no prazo indicado na cláusula sétima;
c) Fazer constar dos instrumentos de alienação das
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação
pertinente à matéria;
d) Responsabilizar-se pela construção de depósitos de
lixo disposto internamente, ao longo do
empreendimento, com o devido acesso para o veículo
coletor responsável pelo recolhimento do lixo, de acordo
com a viabilidade da empresa responsável pela limpeza
urbana municipal;
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de
qualquer uma das unidades.
II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e
Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o
cumprimento da legislação vigente, em especial a
legislação ambiental;
c) Liberar as unidades caucionadas, assim que
cumprida, comprovadamente, as disposições deste
instrumento, se for o caso;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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CLÁUSULA DÉCIMA –
EMPREENDIMENTO

REGISTRO

DO

OS PROPRIETÁRIOS obrigam-se a, dentro de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data do ato de
republicação da aprovação correspondente, apresentar
ao MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro
de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari,
relativa ao registro do empreendimento com as devidas
doações de área verde e institucional.
Parágrafo único: A presente republicação refere-se ao
TAC - Termo de Acordo de Compromisso firmado em
07.03.2017, devidamente publicado em 30.04.2018, no
Diário Oficial do Município nº 918, para esta finalidade
aplica-se o prazo previsto no caput deste artigo."
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações
consignadas no presente instrumento, sujeitará as
PROPRIETÁRIAS, sem prejuízo de outras cominações,
às multas previstas na legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. E por estarem assim acordados e
compromissados, assinam este instrumento, em duas
vias, com as testemunhas abaixo, a fim de que se
produzam os seus legais e jurídicos efeitos.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Camaçari, 05 de março de 2020
____________________________________________
WELIGTON BORGES NEIVA
PROPRIETÁRIO
____________________________________________
SOMA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
PROPRIETÁRIA
____________________________________________
MLP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. EPP
PROPRIETÁRIA
____________________________________________
JOSÉ CÂNDIDO COSTA GARCIA LANDEIRO
PROPRIETÁRIO
___________________________________
GENIVAL SEIXAS GRAÇA
MUNICÍPIO
Testemunhas:
1
.
____________________________________________
CPF.:
2.___________________________________________
CPF.:

SECULT

construção, reforma e ampliação, bem como da emissão
de alvará, se foram atendidas as exigências
estabelecidas neste Termo e na Legislação Vigente.
III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:
a) Realizar individualmente ou através da Associação de
Adquirentes de Lotes às suas expensas exclusivas, a
coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, colocando-o
em depósitos internos de fácil acesso ao veículo
municipal coletor, que recolherá os resíduos sob
responsabilidade do Município;
b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e
Compromisso, especialmente no que tange a legislação
ambiental;
c) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade,
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas
obras, após o recebimento do alvará de construção
correspondente;
CLÁUSULA NONA – GARANTIAS
Como garantia à plena execução das obras de
infraestrutura do empreendimento, ficam caucionados ao
Município a área de 7.025,25 m², correspondendo 06
(seis) FIPS, equivalendo a 30,00% da quantidade de
FIPS, conforme descrito a seguir:
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SECRETARIA DA CULTURA

PORTARIA Nº 016/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a instauração da
Comissão de
Apoio às Ações de
Comunicação da Secretaria de Cultura
de Camaçari.
A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe conferidas por lei e
CONSIDERANDO a necessidade de se ordenar as
ações e rotinas da comunicação como um todo, relativas
às atividades do Programa Cultura Todo Dia, da
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.03.23 15:54:56 -03'00'
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Secretaria de Cultura de Camaçari
RESOLVE
Art. 1º - Instaurar a Comissão de Apoio às Ações de
Comum
icação da Secretaria de Cultura de Camaçari., cujo
funcionamento e atribuições serão definidos após a
publicação da presente Portaria.
Art. 2º - A Comissão será composta pelos seguintes
servidores:
LORENA RAILANNA DA COSTA MENDES - matrícula
831936, presidente;
JEISIANE PINHEIRO CAVALCANTE DE SOUZA,
matrícula 832110, secretária;
DALINE MENDES LUCENA, matrícula 060750,
supervisora;
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº0166/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA JCL
S M M TR E IN A M E N TO E C ON S U LTOR IA
EMPRESARIAL LTDA. DO OBJETO: Este Termo
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA
QUINTA(DOS PRAZOS) do Contrato nº 0166/2019;
DO PRAZO:O contrato descrito na cláusula anterior
fica prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo
que, a partir de 11 de março de 2020, passará a
viger até 11 de junho de 2020; DOPREÇO: Ficam
mantidas as condições negociais do pacto ora
aditado, especialmente as disposições sobre o
preço, tendo o valor proporcional de R$ 274.299,00
(duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e
noventa e nove reais). Fica mantida a forma de
pagamento prevista no bojo do contrato original. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do
Contrato originário não modificadas por este
Instrumento. DA ASSINATURA:Camaçari-BA, 10
de março de 2020. JOSÉ GAMA
NEVES.MUNICÍPIO.EMPRESA JCL SMM
T R E I N A M E N TO E C O N S U LTO R I A
EMPRESARIAL LTDA. CONTRATADA.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREGÃO N.º 033/2020 (PRESENCIAL)–
COMPEL – AVISO DE SUSPENSÃO
A Comissão Central Permanente de Licitação COMPEL torna público, para conhecimento dos
interessados, que em virtude da pandemia do corona
vírus no intuito de evitar contaminação, fica SUSPENSA
a sessão de abertura e recebimento dos envelopes de
propostas de preços e habilitação do PREGÃO N.º
033/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é o
registro de preços para aquisição futura de padrões
esportivos, bolas esportivas em diversas modalidades
(com exceção de bola para futebol de campo) e material
esportivo diverso para atender as demandas das
modalidades esportivas da secretaria de esporte, lazer e
juventude - SEJUV, prevista para: Abertura: 26/03/2020,
às 09h00 Informaremos a nova data oportunamente.
Camaçari, 04 de março de 2020 –Diego Manoel Oliveira
da Paixão – Pregoeiro da COMPEL.

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N.º 0093/2020 - PREGÃO Nº
0231/2019 (ELETRONICO)
A Comissão Central Permanente de Licitação –
COMPEL, informa que na publicação da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N.º 0093/2020, veiculada no
Diário Oficial do Município de Camaçari Nº 1351, Ano
XVII, do dia 11 de fevereiro de 2020.
ONDE SE LÊ:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0029/2020 –
PREGÃO Nº 0231/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA EIRELI.
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
LEIA-SE:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0093/2020 –
PREGÃO Nº 0231/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
medicamentos diversos, devido a necessidade da
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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continuidade das ações em saúde. PROMITENTE
FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA SOUZA EIRELI.
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
PREGÃO N.º 049/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de
agenciamento de viagens: emissão de passagens
aéreas (ida e volta), em trechos nacionais e
internacionais, para atender as demandas da Secretaria
de Governo do Município de Camaçari. Acolhimento:
31/03/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 01/04/2020,
às 09h00min; Disputa: 01/04/2020, às 10h00min.
(Horário Brasília). Edital/Informações: www.licitacoese.com.br. Licitação n.º: 808915. Tel.: (71) 3621-6880.
Wadna Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO N.º 050/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Carne
bovina moída, carne bovina acém isca e carne de
primeira bife) destinados à alimentação escolar nas
creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino, para futuras contratações de acordo com a
conveniência e necessidade da Administração Pública
Municipal. Acolhimento: 01/04/2020 a partir das
08h00min; Abertura: 02/04/2020, às 09h00min; Disputa:
02/04/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br . Licitação
n.º: 808976. Tel.: (71) 3621-6880. Aricele Guimarães
Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

ISSM

PREGÃO N.º 0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA Objeto: REGISTRO DE PREÇO
PA R A C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES
OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
E DESOBSTRUÇÃO DE REDES PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
CONFORME DEMANDA. Acolhimento: 02/04/2020 a
partir das 08h00min; Abertura: 03/04/2020, às
09h00min; Disputa: 03/04/2020, às 10h00min.
(Horário Brasília). Edital/Informações:
www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6880/6879.
Jussara Souza de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte, às 11h00min, na sala de reuniões do Instituto de
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se
extraordinariamente os membros do Comitê de
Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO,
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
estando presentes os seguintes servidores convidados:
ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. A teor do art.
15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta:
a) monitoramento da carteira de investimentos do
ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos,
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, iniciou os trabalhos relatando os últimos
acontecimentos no mercado financeiro, especificamente
aqueles ocorridos na segunda semana do corrente mês,
que foi marcada pelas quedas expressivas da bolsa de
valores em razão, sobretudo, da disseminação do
“Covid-19”, que agora já é considerado uma pandemia
pela OMS, a suspensão das negociações pela B3 por
quatro vezes na mesma semana através do “circuit
breaker”, além de mais um “'circuit breaker” registrado
ontem, dia 16/03/2020, onde a bolsa fechou em queda de
13,92% em virtude da decisão antecipada do FED de
cortar os juros em um ponto percentual, o que demonstra
a preocupação das autoridades norte-americanas sobre
o forte impacto dos efeitos do “coronavírus” na economia
mundial. Relatou ainda que o Ibovespa acumula queda
de aproximadamente 31% no corrente mês em razão da
“guerra do preço do petróleo” e da divulgação do PIB de
2019 inferior às projeções. Ressaltou que tudo isso
afetou consideravelmente não só a rentabilidade da
carteira do ISSM, mas todos os investimentos alocados
no mercado financeiro. Lembrou que, como dito na
reunião anterior, diante da tremenda volatilidade da bolsa
de valores, tendo em vista que o ISSM não aplica os seus
recursos em renda variável diretamente em ações, mas
sim em fundos de investimentos que têm em seu portfólio
ações, e que todos esses fundos, por prática de mercado,
impõem um prazo de resgate de cerca de 20 a 30 dias,
qualquer operação de resgate que seja adotada pelo
Comitê de Investimentos em período de tamanha
volatilidade poderá implicar em prejuízo às finanças do
ISSM, até mesmo maior do que o esperado quando da
solicitação do respectivo resgate, na medida em que não
se tem como prever o que ocorrerá no próximo mês.
Assim sendo, concluiu que o momento é de cautela, uma
vez que a exposição em renda variável, que ora está
impactando negativamente a carteira, pode ser a mesma
que recuperará os rendimentos em um menor espaço de
tempo, como ocorrido em crises anteriores. Dando
prosseguimento à reunião, o gestor de recursos informou
que recebera da Consultoria SMI uma recomendação de
aumento de exposição da carteira ao IRF-M1+, a qual
fora previamente disponibilizada aos presentes para
análise e deliberação. Após breves debates,
considerando o atual cenário econômico, e que as
movimentações dentro dos benchmarks de renda fixa
também estão apresentando uma volatilidade muito alta
e arriscada, os membros do Comitê de Investimentos
decidiram, por unanimidade, manter a posição atual da
carteira de investimentos. Por fim, o gestor de recursos
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informou que, diante da indisponibilização do relatório da
Consultoria SMI referente ao mês de fevereiro/2020, a
próxima reunião ordinária do Comitê que estava marcada
para amanhã, 18/03/2020, fica adiada até que seja
enviado o alusivo relatório, ao tempo em que os membros
do Comitê ficam responsáveis de estudar sobre os
fundos de renda variável para novas alocações. E nada
mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e
eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade
de secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23
de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim
e pelos demais assinada.

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº. 024/2020
DE 19 DE MARÇO DE 2020
“PROVIDÊNCIAS SOBRE AS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO
DO COVID-19 NO ÂMBITO MUNICIPAL”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006;
Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;
Considerando as medidas temporárias de prevenção
e controle para enfrentamento da emergência em
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município, estabelecidas pelos Decretos Municipais
n.º 7.311 e nº 7.312 de 16 de Março de 2020;
RESOLVE:
Art.1-Determinar que os concessionários,
permissionários, autorizatários, prestadores dos
serviços de transporte coletivo público de
passageiros, bem como terminais e estações
municipais, adotarem os procedimentos a seguir
relacionados, reduzir suas frotas em 50 %
(cinquenta) Por cento.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado de prevenção da saúde causado pelo COVID19.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MARÇO DE 2020.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 025/2020
DE 19 DE MARÇO DE 2020
“PROVIDÊNCIAS SOBRE AS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO
DO COVID-19 NO ÂMBITO MUNICIPAL”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas
nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407,
de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de
2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de
22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de
2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº.
1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de
julho de 2013;
Considerando as medidas temporárias de prevenção
e controle para enfrentamento da emergência em
saúde pública de importância internacional
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decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município, estabelecidas pelos Decretos Municipais
n.º 7.311 e nº 7.312 de 16 de Março de 2020;
RESOLVE:
Art.1- Prorrogar os vencimentos de Apresentação de
Condutor, interposição de Defesa Prévia e Recursos
contra imposição de penalidades de trânsito com
datas compreendidas no período de 19 de março de
2020 à 17 de abril de 2020, por 30 dias, iniciando a
partir de 20 de abril de 2020, e assim sucessivamente.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado de prevenção da saúde causado pelo COVID19.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MARÇO DE 2020.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº. 026/2020
DE 19 DE MARÇO DE 2020
“PROVIDÊNCIAS SOBRE AS MEDIDAS
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO
DO COVID-19 NO ÂMBITO MUNICIPAL”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006;
Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de
janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;
Considerando as medidas temporárias de prevenção
e controle para enfrentamento da emergência em
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município, estabelecidas pelos Decretos Municipais
n.º 7.311 e nº 7.312 de 16 de Março de 2020;
RESOLVE:
Art.1-Determinar a suspensão de todos os prazos
decorrentes a Renovação de Alvará de Circulação do
ano de 2020, bem como informar a prorrogação da
validade dos Alvarás 2019 em 90 (noventa) dias.
Outrossim revoga-se a Portaria 021/2020, de 16 de
março de 2020.
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Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado de prevenção da saúde causado pelo COVID19.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MARÇO DE 2020.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 027/2020
DE 19 DE MARÇO DE 2020
“Modifica e Regulamenta o fluxo viário
do Trânsito e Transporte Coletivo, na Rua
Lateral de Dentro no Bairro do Limoeiro.”
O DIRETOR-SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei nº
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774,
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de
2007, Lei nº 1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144,
de 18 de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de
2013,
Considerando as atribuições gerais da Superintendência
de Trânsito e Transporte Público-STT do Município de
Camaçari, conforme disposição expressa contida incisos
I, II, III e VI, do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro –
CTB (Lei Federal nº. 9.503/1997), na qualidade de Órgão
Executivo de Trânsito;
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamenta sinalização viária da Rua Lateral
de Dentro ficando da seguinte forma:
I – Institui sentido único de direção:
a)
Na Rua Lateral de Dentro, sentido a Rua das
Pintagueiras, em toda sua extensão;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando todas as disposições em
contrário.
GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 19 DE MARÇO DE 2020.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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PORTARIA Nº. 28/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE
CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2020.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município;
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de
maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774,
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007;
Lei nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;
CONSIDERANDO os Decretos Municipal sob n.º 7.311 e nº
7.312 de 16 de março de 2020, bem como a necessidade de
conter a propagação de infecção e transmissão local, e
preservar a saúde do público, servidores e demais
integrantes da STT, impondo-se cuidados extras para evitar
a propagação do corona vírus.
RESOLVE:
Art. 1º. Adiar as audiências públicas referentes ao processo
de licitação para concessão do serviço de transporte público
coletivo de passageiros por ônibus do município de
Camaçari, que estavam programadas para o mês de Abril do
ano vigente por esta autarquia para uma nova data a ser
confirmada e divulgada, em função das medidas
temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito municipal.
Art. 2º Manter, por tempo indeterminado, a consulta pública
eletrônica para o processo licitatório, através do Link
http://stt.camacari.ba.gov.br/consultatransporte.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

LIMPEC

“MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
P R E V E N Ç Ã O E C O N T R O L E PA R A
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO
ÂMBITO MUNICIPAL”.

LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, representada
pelo seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições,
homologa o PREGÃO - N.º 001/2020 (PRESENCIAL) –
COMPEL, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada no fornecimento de refeições (Café, Almoço,
Lanche e Buffet) para atender a toda demanda da LIMPEC.
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: AURELINA
BARRETO DE CASTRO ALIMENTOS, VALOR GLOBAL:
R$ 712.968,00 (setecentos e doze mil novecentos e
sessenta e oito reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
17/03/2020. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO.

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO N.º 0001/2020 – PREGÃO N° 001/2020
(PRESENCIAL) – COMPEL. CONTRATADA: AURELINA
BARRETO DE CASTRO ALIMENTOS. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
refeições (Café, Almoço, Lanche e Buffet) para atender a
toda demanda da LIMPEC. Valor Global: R$ 712.968,00
(setecentos e doze mil novecentos e sessenta e oito
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 0628;
Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 0250000. DATA
DA ASSINATURA: 17/03/2020. ARMANDO BRIGTH
MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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